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Altech kulventiler 

Innehavare/Utfärdat för 

Dahl Sverige AB 
Box 11076, 161 11 Bromma. 
Organisationsnummer: 556287-0229 
Tel: 08-583 595 00 
E-post: tks@dahl.se , hemsida: www.dahl.se 

Produktbeskrivning 

Altech kulventiler med rörgänga och i följande utföranden: 
AL 3605 med invändiga gängor i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50. 
Al 343 med lågblylegering med in/utvändig gänga i dimension G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50. 
AL 343 AVZ med vred och in/utvändig gänga i dimension G15. 
AL 3605V har funktion för långsam öppning/stängning och med invändiga gängor i dimensionerna G40 och 
G50. 
AL 4340 har hög spindel och finns med invändiga gängor i dimensionerna G15, G20, G25, G32, G40 och G50. 
AL 4340 blyfri med låblylegering har hög spindel och finns med invändiga gängor i dimensionerna G15, G20, 
G25, G32, G40 och G50. 
Samtliga ventilers vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering CW511L. 

Avsedd användning 

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där 
vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C. 

Handelsnamn 

Altech kulventiler AL 3605, AL 343, AL 343 AVZ, AL 3605V, AL 4340 och AL 4340 blyfri. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR:  

Installationer för tappvatten 6:62,  1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd 
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

Altech monteringsanvisning kulventiler, version 2016-101 V.3. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr. 210-16-0308, daterad 2021-06-10, Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

mailto:tks@dahl.se
http://www.dahl.se/
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Tillverkningsenhet 75150000. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. 
Ventiler märks med ”CR” för avzinkningshärdighet, ventilhandtag märks med Altech och ventilhus märks med 
VIR. Märkningen utgörs även av text på varje levererad förpackning och omfattar: 

Innehavare 
Handelsnamn 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifierings-och kontrollorgan 

Dahl Sverige AB 
handelsnamn 
datum 
SC0593-16 
t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapporter VTT-S-03378-09 från VTT. 
Rapporter 924008-1, 841824-1, 776232-1 och 647372-2 från DTI. 
Rapporter EUFI29-20003930-T1 och EUFI29-19005818-T1 från Eurofins. 

Kommentarer 

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler. 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-03-21, med 
giltighetstid t.o.m. 2022-03-20. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2027-02-07. 

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Ronald Green 
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